
PASAULEI
APKART-Dosimies celojuma-,

Grāmatas  p irmajā  daļā  tu  ce ļos i  pa  kontinentiem,  apmeklēs i  un  iepazīs i 
pārsteidzošas  apskates  vietas ,  gūs i  ieskatu  un  ieteikumus ceļošanai.  

Še it  arī  atradīs i  visu,  kas  nepieciešams,  la i  sapņotu  par  p iedzī vojumiem 
un p iepi ld ītu  sapņus .

Otrajā  daļā,  skrāpējot  lapas ,  radīs i  savus  mākslas  darbus .  
Ņem pi ldspalvu  un  sāc  skrāpēt  attēlus ,  kuros  ieraudzīs i  pasaules 

izc i lākās  vietas .  Neaizmirst i  iete ikumus 2 4.  lappusē!  
Es i  radošs  un  atklāj  ce ļotprieku!



AZIJA-

Ā zi ja ikvienu ceļotāju pārsteidz ar neaizmirstamiem piedzīvojumiem. 
Tur ir  bagāta kultūra,  kosmopolīt iskas pi lsētas,  kurās notiek  

aizraujoši  festivāl i,  ir  ievērojamas tūrisma vietas un garšīga virtuve.  
Dabas brīnumi – sākot no sasalstošās Arktikas tundras l īdz tveicīgaj iem 
tropiskaj iem l ietusmežiem un balto smilšu pludmalēm Dienvidaustrumāzi jā.

Ā zi ja  ir  mājvieta  ļot i  daudzveidīgām kultūrām.

Tas ir pasaules lielākais kontinents gan platības,  gan iedzīvotāju skaita ziņā.

Tur  dzī vo  4,6  mi l jardi  dažādu etnisko grupu c i lvēku  jeb  gandrīz  

60 procentu  pasaules  iedzī votāju.

Ā zi jā  runā vairāk nekā 2 000 valodās .



Vai tu zināji?
Kaira un Gīzas piramīdas, Ēģipte

Viktorijas ūdenskritums, Zambija/Zimbabve

Keiptauna un Tafelbērha kalns, Dienvidāfrika

Masaju etniskā grupa  Āfrikas austrumos, Kenija

Blaidi upes kanjons, Dienvidāfrika

Marrākeša, Maroka

Dženne, Mali

Kilimandžāro, Tanzānija

Okavango delta, Botsvāna

Zanzibāra, Tanzānija

Dažas izcilas tūrisma vietas:

     Mēs ceļojam nevis tāpēc, lai bēgtu no 
dzīves, bet lai dzīve neaizbēgtu no mums.

Ieraksti šeit īpašās vietas, kas nav iekļautas ceļvedī.

Āfriku  uzskata par  

c i lvēces  šūpul i,  jo  tur  p irms  

2  l īdz  6  mi l joniem gadu  

dzī voja  p irmie  hominīdi  

(agrīn ie  c i lvēki ) .

   10 vietas, 
kuras jāapmeklē
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